
 

 

 
 

ประกาศสมาคมหองสมดุแหงประเทศไทยฯ 

ที ่5/2565 

เรือ่ง ยอดนกัอาน ประจำป 2564 
 

 

 ตามท่ีสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                     

ไดจัดการประกวดยอดนักอาน เพ่ือยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณประจำป และรับเกียรติบัตรยอดนักอาน 

ประจำป 2564 นั้น 
 

 คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ มีมติสมควรประกาศเกียรติคุณยอดนักอาน ประจำป 2564 ดังนี้  
 

 1.  รางวลัยอดนกัอาน ประเภทนกัเรียน นกัศึกษา  ไดแก   

      ระดบัประถมศกึษา 

1. ด.ช.กฤษณะพงศ สำลี  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

2. ด.ญ.กมลศรี คนทา  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

3. ด.ญ.กิตติยาพร บุญรวม  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

4. ด.ญ. จันทิมา พาลี  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

5. ด.ญ.จิณณภัคธนา คนทา  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จงัหวัดอุบลราชธานี 

6. ด.ญ.จุฬาลักษณ สุภาพ  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

7. ด.ญ.ญานิศา ศรีกุลา  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

8. ด.ญ.ธนวดี รชัวงศ  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี  

9. ด.ช.ธัญพรรธน นิมิตร  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จัหวัดอุบลราชธานี 

10. ด.ช.ธีรพงศ สายแกว  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

11. ด.ญ.วรัญญา บุญมารอง  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

12. ด.ญ.ศิรินญา คำศรี  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

13. ด.ญ.สิตาพร โพธิ์เงิน   โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

14. ด.ญ.อาริษา ศรีแกว  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

       ระดบัมธัยมศึกษา 

1.   น.ส.กชนันท เมากา  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ 

2.   น.ส.กชพร รักชัย  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

3.   ด.ช.กิตติศักดิ์ ยศพิบูลย   โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

4.   น.ส.จันทรจิรา ตธิรรม  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

5.   น.ส.จันทรสุดา มีสุวรรณ  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

6.   น.ส.ดารณี คำทรัพย   โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ 
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7.   ด.ญ.ณ ฐาริณีย ทองดี  โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 จังหวดัสุราษฎรธานี 

8.   ด.ญ.ชนิดา ไชยนา  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

9.   น.ส.ชลธชิา แวนจันลา  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

10.   ด.ญ.ชิตตาวรรณ มณีพรรณ โรงเรียนปยะมหราราชาลยั จังหวัดนครพรม 

11.   น.ส.ถิรัชนันท บุตรแสน  โรงเรียนพังโครวิทยาคม จังหวัดสกลนคร 

12.   นายธนธานี พราวศรี  โรงเรียนปยะมหราชาลัย จังหวัดนครพรม 

13.   นายธรณินทร โลภตะคุ   โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

14.   น.ส.ณัฐการต คุมหินลาด โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

15.   ด.ช.ณัฐภูมินทร ธรรมรส  โรงเรียนพังโคนวทิยาคม จงัหวัดสกลนคร 

16.   น.ส.นฤมล ธวิะโต  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

17.   น.ส.นนัทิยา สมรฤทธิ ์  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

18.   น.ส.นภิาธร มีศร ี  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

19.   ด.ญ.นิสรา ยุงพรมมา  โรงเรียนพรเจริญวิทยา จังหวัดบึงกาฬ 

20.   ด.ข.บุญยปกรณ นนทะสี โรงเรียนปยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม 

21.   น.ส.ปณิพร บุราะเนตร  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

22.   น.ส.ปนแกว สำราญ  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

23.   น.ส.เปรมวดี โสดามุก  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

24.   น.ส.พรหมพร พรมสิทธิ ์  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

25.   ด.ญ.พลอยพันธ รัตนกันทา โรงเรียนบานแมจั๊วะ (ประชาราษฎรรังสรรค) จังหวัดแพร 

26.   ด.ญ.พัชรนันท แถลงศรี  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร 

27.   ด.ญ.พิกุลแกว เหลาศรี  โรงเรียนบานดินดำเหลาเสนใต จังหวัดศรีสะเกษ 

28.   ด.ญ.พิชชาอร วังแกว  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

29.   ด.ญ.พิมลทิพย สีหาคม  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

30.   นายพันนา เข็มเพชร  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

31.   น.ส.ภัณฑิรา โคตสา  โรงเรียนปยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม 

32.   ด.ช.ภาณุพงศ ทองวงษา  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร 

33.   น.ส.ภาวิณี สีเก้ิน  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

34.   น.ส.ม่ิงขวัญ พรมรัศมี  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

35.   น.ส.เมริกา ผายเงิน  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

36.   น.ส.เมริษา จดไชยภูมิ  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

37.   ด.ช.ภูริ ละฏาพันธุ   โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

38.   น.ส.รัญขิดา ไชยโย  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ 

39.   ด.ญ.ศรัณยา อรรคสังข  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

40.   น.ส.ศิริมล ฮุงหวล  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 
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41.   นายสศิโรจน นาคขางแดง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

42.   น.ส.สิรินาถ กางทอง  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

43.   น.ส.สุคนธวา ไตรยงค  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

44.   น.ส.สุชานุน ติยะบุตร  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

45.   น.ส.สุนิสา ศรีวงศ  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

46.   น.ส.สุพัฒตรา โมริพันธ  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

47.   ด.ญ.เสาวภา สุนันธรรม  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร 

48.   น.ส.อรณิชา สิมมาวัน  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

49.   น.ส.อรสา คิดทำ  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

50.   น.ส.อารดา สุบรรณ  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ 

51.   น.ส.ไอลดา บริเอก  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

ระดบัอดุมศึกษา 

1. นายเอกลักษณ ราขไรกิจ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

2. น.ส.เมทะนี ทิพมอม  นักศึกษาฝกสอน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร  
    

 2.  รางวลัยอดนกัอานประเภทผูบรหิาร คร ูอาจารย   ไดแก  

1. นายกฤติเมธ จันทรโพธิ์  โรงเรียนพังโครวิทยาคม จังหวัดสกลนคร 

2. นางกรุณา หวันเสนา  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน 

3. นายกิตติพงษ เวทยบูชา  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

4. นายไกรษร ดีขะมาตย  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

5. น.ส.ขจีนุช ดาโอภา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 

6. นางขนิษฐา ภูชาดา  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน 

7. น.ส.คณัสนันท กุลภา  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

8. นางจุฑามาศ มณีพรรณ  โรงเรียนปยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม 

9. น.ส.จุรารัตน อัครพิน  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

10. นายเดชชาติ ทองดี  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน 

11. น.ส.ณิชากร อุนทะวงษ  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน 

12. น.ส.ฉัตราภรณ รักษาภักดี  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

13. น.ส.ชฎาพร ชวยช ู  โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 จังหวดัสุราษฎรธานี 

14. นางขนันษร อุนจันที  โรงเรียนนาหวาพิทยาคม จังหวัดนครพนม 

15. นายชาญวิทย อาจวิสัย  โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

16. นายชัชวาลย โชตมลทิน  โรงเรียนพังโครวิทยาคม จังหวัดสกลนคร 

17. นางชุมากานต สุรเสียง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 

18. น.ส.ชลุีกร คำหลา  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

19. น.ส.ทรรศนันทน พรมประศรี โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 
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20. น.ส.ทิพวรรณ ลับโกษา  โรงเรียนบำรุงพงศอุปถัมภ จัหวัดมุกดาหาร 

21. นายธนปกรณ ปองศรี  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

22. นางธกิานดา ศรีสาคร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 

23. น.ส.นริศรา วงศน้ำคำ  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ 

24. นายนพดล ศรีสาคร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 

25. น.ส.นันทนิจ แผนสิงห  โรงเรียนนาหวาพิทยาคม จังหวัดนครพนม 

26. นายนิกร โคตรพรม  โรงเรียนนาหวาพิทยาคม จังหวัดนครพนม 

27. น.ส.นิตยา สีแสง   โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร 

28. น.ส.ณัฐธิดา สิงหสถิตย  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

29. น.ส.ณัฐยาภรณ เล็กสิงหโต โรงเรียนบานบะทองนาหัวชาง จังหวัดสกลนคร 

30. น.ส.เบญจภรณ ปญญาสาร โรงเรียนนาหวาพิทยาคม จังหวัดนครพนม 

31. น.ส.ปภัสนรา คีมยะราช  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 

32. นายปรเมศร นิม่มา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 

33. น.ส.ปยธิดา อภิรักษสัตยา  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

34. น.ส.ผกาวรรณ กลางชมภ ู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 

35. น.ส.พรจันทร บุระเนตร  โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว จังหวัดอุบลราชธานี 

36. นางพรภินันท วงศกลุม  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

37. นายพิชญกิตติ์ ทัศคร  โรงเรียนพังโครวิทยาคม จังหวัดสกลนคร 

38. น.ส.พิจิตรา ทองนู  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

39. น.ส.พิมพชนก แจงภูเขียว  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 

40. น.ส.พิตตินันฏกร พอครวงศ โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

41. น.ส.เพ็ญพิชชา รอบคอบ  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จ.บึงกาฬ 

42. น.ส.ภักดิ์วดี รักษาสุข  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

43. นางภาวิณี สุพลแสง  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

44. นางเย็นฤดี ศรีสรอย  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

45. นางรณันชพร อัครเอกกูลกรษ โรงเรียนปยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม 

46. นางรัตธินาภรณ สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

47. น.ส.รุจิราภรณ สายบุญรอด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 

48. นางวรรณวรางค โอฬาริกพันธุ โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน 

49. นายวรสิทธิ์ พรหมมา  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย จังหวัดสกลนคร 

50. นางวันเพ็ญ เหลาพรม  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

51. นายศิริศักดิ์ ภักดีไทย  โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จังหวัดสกลนคร  

52. นายสุจินดา โสภาพร  โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน จังหวัดขอนแกน 

53. นางสุดา มงคลสิทธิ์  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
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54. นายสุนทรี เลิศสงคราม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 

55. นางเสาวนีย สีหนาท  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

56. น.ส.โสภาพันธ คนตรง  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

57. น.ส.หทัยชนก งอยแพง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 

58. นางอนงครัตน วิริยสถิตยกุล โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน 

59. น.ส.อมรรัตน เทียมราช  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 

60. น.ส.อรวรรณ แพงภูงา  โรเงรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร 

61. นางออย คูณหอม  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

62. น.ส.อัตถจริยา มุงคุณ  โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

63. นายอานุภาพ งามบุญรอด  โรงเรียนบานหนองโพธิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

64. นางอุไรพร จันไชย  โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร 

65. น.ส.อุไรพร ถาคำ   โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

    
    

ประกาศ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

      
                (ศาสตรเมธ ีสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน) 

           นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ 

 


